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A gestão e o perfil profissional do gestor
FIQUE COM O PETRÓLEO E ME PASSE OS LIVROS
É consenso entre os pesquisadores do mundo todo que o investimento em educação
está altamente associado à mobilidade social e ao rompimento do ciclo intergeracional da
pobreza, ou seja, educação gera riqueza e bem-estar para as pessoas. O aumento da
escolaridade de um povo é capaz de elevar seus níveis de renda e de qualidade de vida e,
principalmente, de romper com as desigualdades sociais intoleráveis, além de contribuir para o
próprio desenvolvimento econômico. Como sabemos que riqueza gera riqueza, um
investimento estruturado e sistêmico em educação irá gerar um ciclo virtuoso de combate à
desigualdade social: educação gera educação, que gera riqueza e bem-estar para o povo, que
contribui para o crescimento econômico.
Em artigo publicado no site UOL (13/03/2012), o colunista do New York Times, Thomas
L. Friedman, mostra de uma forma simples e bem humorada como o conhecimento se tornou o
recurso mais valioso “e renovável” do mundo atual. Ele afirma que os países que apresentam
grandes resultados em educação normalmente são aqueles cuja população baseia o seu
sustento nos seus conhecimentos e na sua capacitação, e não necessariamente em seus
recursos naturais ou econômicos. Seus argumentos seguem os resultados de um estudo da
OCDE que mostra a correlação entre desempenho educacional e a renda proveniente de
recursos naturais. Segue abaixo o artigo na íntegra.
“De vez em quando alguém me
pergunta: “Qual é o seu país favorito, tirando os
Estados Unidos?”. Eu sempre respondo:
Taiwan. “Taiwan? Por que Taiwan?”, as
pessoas questionam. Muito simples. Porque
Taiwan é uma ilha pedregosa situada em um
mar varrido por tufões, e que não possui
recursos naturais para sustentá-la – ela teve
que importar até mesmo areia e cascalho da
China para construções – e, mesmo assim, esse
país é dono da quarta maior reserva financeira
do mundo. E isso se deve ao fato de Taiwan
ter utilizado o talento, a energia e a
inteligência dos seus 23 milhões de
habitantes, tanto homens quanto mulheres,
em vez de escavar a terra e explorar o
subsolo. (grifo nosso) Eu sempre digo aos
meus amigos de Taiwan: “Vocês são o povo
mais sortudo do mundo. Como foi que tiveram
tanta sorte? Taiwan não tem petróleo, minério
de ferro, florestas, diamantes ou ouro, e possui
apenas algumas pequenas reservas de carvão
mineral e gás natural. Devido a isso, o país
desenvolveu o hábito e a cultura de aperfeiçoar
as habilidades do seu povo, e essas habilidades
acabaram se revelando o recurso mais valioso e
o único verdadeiramente renovável do mundo
atual. Como foi que vocês tiveram tanta sorte?”.
Pelo menos essa era a minha impressão. Mas
agora há uma prova disso.
Uma equipe da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) acabou de divulgar um pequeno e
fascinante estudo que mostra a correlação entre
o
desempenho
no
exame
Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na
sigla em inglês) – que a cada ano avalia o nível

de proficiência em matemática, ciência e leitura
de alunos de 15 anos de idade de 65 países – e
a renda total proveniente de recursos naturais
como percentagem do produto interno bruto em
cada um dos países participantes. De forma
resumida, a questão é a seguinte: qual é o
desempenho dos estudantes de segundo grau
de um determinado país quando se leva em
conta a quantidade de petróleo ou de diamantes
que esse país produz?
Os resultados indicaram que há “uma
relação significativamente inversa entre o
dinheiro que os países obtêm com os seus
recursos naturais e o conhecimento e a
capacitação dos seus alunos de segundo grau”,
diz Andreas Schleicher, supervisor dos exames
do Pisa para a OCDE. “Esse foi o padrão global
encontrado nos 65 países que participaram do
último exame Pisa”. Em suma, petróleo e Pisa
não se misturam (para ver os dados visite o
site).
Schleicher acrescenta que, conforme
diz a Bíblia, “Moisés conduziu arduamente os
judeus durante 40 anos pelo deserto – apenas
para levá-los para o único país do Oriente Médio
que não possui petróleo. Mas Moisés pode ter,
na verdade, feito a coisa certa. Atualmente
Israel é uma das economias mais inovadoras, e
a sua população usufrui de um padrão de vida
que a maior parte dos países produtores de
petróleo da região não é capaz de oferecer”.
Portanto, fique com o petróleo e me
passe os livros. De acordo com Schleicher, nos
últimos resultados do Pisa, Cingapura,
Finlândia, Coreia do Sul, Hong Kong e Japão se
destacaram por terem apresentado notas
elevadas no Pisa e serem países com poucos
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recursos naturais, enquanto Catar e o
Cazaquistão
chamaram
atenção
por
apresentarem as maiores rendas derivadas do
petróleo e as notas mais baixas no Pisa.
A Arábia Saudita, Kuwait, Omã,
Argélia, Bahrein, Irã e Síria apresentaram a
mesma tendência em um teste similar, o
Tendências em Estudos Internacionais de
Matemática e Ciência (TIMSS, na sigla em
inglês), enquanto que, de forma interessante, os
estudantes do Líbano, da Jordânia e da Turquia
– que também são países do Oriente Médio com
poucos recursos naturais, se saíram melhor.
Também tiveram um desempenho ruim
no Pisa os alunos de vários países ricos em
recursos naturais da América Latina, como
Brasil, México e Argentina. A África não foi
avaliada. O Canadá, a Austrália e a Noruega,
que também são países de grandes riquezas
naturais, tiveram boa classificação no Pisa.
Segundo Schleicher um dos principais motivos
para isto é o fato de estes três países
implementarem políticas no sentido de poupar e
investir a arrecadação proveniente dessas
reservas, em vez de simplesmente consumirem
tais recursos.
Ao somarmos todas essas variáveis, os
números nos dizem que se nós realmente
quisermos saber qual será o desempenho de
um país no século 21, não devemos nos
basear nas suas reservas de petróleo nem
nas suas minas de ouro, e sim na qualidade
dos seus professores, no envolvimento dos
pais e no entusiasmo dos alunos. (grifo
nosso) “O nível de aprendizado atual na escola
se constitui em um poderoso instrumento para a
previsão da riqueza e dos indicadores sociais
dos países no longo prazo”, explica Schleicher.
Os economistas há muito conhecem a
chamada “doença holandesa”, que ocorre
quando um país torna-se tão dependente da
exportação de recursos naturais que o valor da
sua moeda dispara e, como resultado, a sua
produção industrial é destruída por uma
inundação de produtos importados baratos, e as
suas exportações tornam-se muito caras. O que
a equipe do Pisa está revelando é uma doença
similar: as sociedades que ficam viciadas nos
seus recursos naturais parecem gerar pais e
jovens que perdem parte dos seus instintos,
hábitos e incentivos para fazer deveres de casa
e aprimorar as suas habilidades.
“Por outro lado, em países que
possuem poucos recursos naturais – Finlândia,
Cingapura ou Japão – a educação tem grandes

resultados e é valorizada, pelo menos em parte
devido ao fato de a população em geral ter
entendido que um país precisa basear o seu
sustento nos seus conhecimentos e na sua
capacitação, e que isso depende da qualidade
da educação. Todos os pais e crianças nesses
países sabem que a capacitação será o fator
decisivo para as oportunidades na vida da
criança e que nada mais poderá socorrê-las, de
forma que os indivíduos constroem uma cultura
inteira e um sistema educacional em torno dela”,
diz Schleicher.
Ou, conforme gosta de dizer o meu
amigo norte-americano de ascendência indiana
K.R. Sridhar, o fundador da companhia de
células de combustível Bloom Energy, situada
no Vale do Silício, na Califórnia: “Quem não tem
recursos naturais acabe se tornando uma fonte
individual de recursos”.
É por isso que os países estrangeiros
que possuem o maior número de companhias
na Nasdaq são Israel, China/Hong Kong,
Taiwan, Índia, Coreia do Sul e Cingapura.
Nenhum deles vive dos seus recursos naturais.
Mas há também neste estudo uma
mensagem
importante
para
o
mundo
industrializado. Neste período econômico difícil,
elevar o nosso padrão de vida atual com a
transferência de dívidas financeiras ainda
maiores para o futuro é uma verdadeira
tentação. Na verdade, os estímulos financeiros
podem ser úteis durante uma recessão
prolongada, mas “a única maneira sustentável
de sair desta situação é crescendo, ao
proporcionarmos a uma quantidade maior de
indivíduos os conhecimentos e as qualificações
para que eles possam competir, colaborar e se
conectar de forma a impulsionar os seus países
adiante”, argumenta Schleicher.
Em
suma,
diz
Schleicher,
“o
conhecimento e a capacitação tornaram-se a
moeda global das economias do século 21, mas
não existe nenhum banco central que imprima
essa moeda. Todo mundo tem que decidir por
contra própria o quanto irá imprimir”.
É verdade que é ótimo possuir
petróleo, gás e diamantes; estes produtos
podem comprar empregos. Mas no longo prazo
eles enfraquecem a nossa sociedade, a menos
que sejam utilizados para construir escolas e
uma cultura de aprendizado por toda a vida. “Aquilo
que o próprio indivíduo colocar por esforço próprio na
sua mesa é o que vai fazer com que ele continue
progredindo”, conclui Schleicher.”

Como citado por Friedman, o Brasil é um país muito rico em recursos naturais, mas
apresenta um desempenho educacional vergonhoso. Apesar de ter evoluído 33 pontos entre os
exames do Pisa de 2000 e 2009, o Brasil ocupa ainda o 53º lugar no ranking geral dos 65
países avaliados. Os brasileiros superaram seus colegas da Argentina e Colômbia, mas
ficaram atrás de Chile, Uruguai e México.
Para que a educação brasileira possa ser alavancada de sua lamentável situação,
externalizada nos altos índices de analfabetismo, de repetência, de abandono, de evasão e de
distorção idade-série do ensino básico, é preciso romper com práticas e rotinas cristalizadas,
que perpetuam a ineficiência do sistema educacional de modo perverso e excludente, que, por
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sua vez, expõe a cada ano milhões de crianças e jovens ao fracasso escolar, e que cria um
contingente enorme de analfabetos funcionais.
Um dos grandes - se não o maior - desencadeador do fracasso escolar no Brasil é a
precariedade do processo de alfabetização na idade correta e a fragilidade da aprendizagem
nos primeiros anos do ensino fundamental. Superar esses problemas na fase inicial da vida
escolar é condição primeira para se elevar a qualidade da aprendizagem nas séries
subsequentes. Avaliações oficiais revelam que mais de 50% dos alunos matriculados no 5º ano
do ensino fundamental não conseguem nem ler e nem escrever adequadamente, atingindo um
nível de proficiência que pode ser comparado ao que é esperado nos 1º e 2º anos. É uma
situação que provoca perdas ao Estado e à sociedade como um todo. O Brasil deixa escoar
pelas mãos anualmente cerca de R$ 56 bilhões com a má gestão do dinheiro público destinado
à educação. Se o País investisse na área com a mesma eficiência de outros países da América
Latina, a média de escolaridade nacional subiria 2,4 anos e o PIB per capita aumentaria 10,5%
1
em dez anos.
E como superar esses problemas graves da educação básica, que perpetuam o ciclo
de pobreza e analfabetismo por gerações e gerações? Como transformar o sistema
educacional brasileiro em exemplo de excelência em qualidade?
Podemos pensar na educação de qualidade
como um grande iceberg, cuja ponta visível
mostre alunos com todo seu potencial
desenvolvido, desafiados por um aprendizado
significativo, alavancado por profissionais
dinâmicos e criativos, que por sua vez sejam
coordenados de forma integrada e apoiados
em serviço por lideranças competentes.
Abaixo da superfície, a grande massa de gelo
que dá suporte ao sucesso escolar é
composta por um termo pequenino, mas de
abrangência colossal: gestão! Gestão da
aprendizagem, do ensino, da rotina escolar e
da política educacional. A articulação de ações baseadas em princípios de gestão, nessas
quatro esferas da educação formal, é que dará sustentação e eficiência ao processo
educacional.
Portanto, o grande desafio hoje no Brasil é introduzir nas organizações públicas
educacionais novas práticas gestoras e modernização das estruturas, com desafios de ordem
técnica e política, por meio do fortalecimento profissional e comprometimento de todos os
atores do processo educacional. Ampliar as competências de todos os envolvidos é
fundamental para a construção dessa nova cultura de gestão.
Exemplos de sucesso para atingir uma educação de qualidade são apontados em
2
estudo da OCDE , que identificou elementos de reforma adotados por alguns países para
atingir um grau de excelência no desempenho de seus sistemas educacionais. A fórmula usada
por esses países indica que não é preciso investir muito para garantir resultados, mas são
processos que podem levar anos para surtir efeito. Capacitar equipes de gestores nas escolas
e nas redes de ensino é um dos pontos que mais ajudam para a qualidade da educação. Para
o sucesso da aprendizagem, os sistemas de ensino de alto desempenho perceberam que bons
gestores devem conjugar características — como liderança e estratégia — com competências
técnicas específicas Para isso, eles investem em algumas medidas: atraem os melhores
profissionais, incentivam o desenvolvimento de habilidades de gestão, mantém esses gestores
sempre atualizados e os orientam para dedicar a maior parte do seu tempo com a formação
permanente de professores e funcionários, ao invés de tarefas burocráticas. Isso porque outro
ponto que mais influencia na aprendizagem do aluno é a qualidade dos professores. E essa
qualidade está diretamente relacionada à formação desses professores. Por último, mas não
menos importante, alto desempenho escolar significa que todas as crianças e cada uma delas
1

Estudo da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Jornal OESP de 7/11/2010.
Como os Sistemas Escolares de Melhor Desempenho do Mundo Chegaram ao Topo, estudo da Mckinsey&Compay,
2008.
2

3

Formação Continuada – FOCO IAS 2012
devem ser bem-sucedidas, portanto, identificar alunos com dificuldades de aprendizado e
proporcionar-lhes apoio intensivo é primordial para o bom resultado, principalmente nos dois
primeiros anos da educação básica.

Aprimorar conhecimento dos gestores é essencial para
conquistar a qualidade da educação
Todas essas ações não são independentes. Compete ao gestor articular recursos e
conhecimentos para que as ações conjuntas viabilizem o objetivo final da educação, que é o
pleno desenvolvimento do aluno.

GESTÃO OU ADMINISTRAÇÃO
Mas o que significa exatamente gestão? Ultimamente, o termo tem conquistado
espaço, tanto nas empresas privadas quanto na área pública, em substituição a denominações
tradicionalmente adotadas, como “gerência” e “direção”, por exemplo, e muitas vezes é
confundido com “administração”. Ressalte-se que, nem sempre, a troca de denominações vem
acompanhada de mudanças conceituais, assim como dificilmente altera práticas
organizacionais, principalmente nas instituições públicas.
Para a educadora Heloisa Lück, especialista em gestão educacional, o termo gestão
veio para dar um significado mais abrangente e transformador às relações nas organizações,
superando o “enfoque dicotomizado, simplificado e reduzido” da administração. Segundo a
educadora, “gestão é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação
consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de seu
trabalho. O conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do
processo pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua
efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais
efetivos e significativos.”
O conceito atual de gestão incorpora a administração como uma função para seu
desempenho e utiliza outras áreas do conhecimento para seguir com os processos de atingir
metas e resultados, incluindo ferramentas gerenciais específicas. Portanto, podemos pensar
na gestão como a reunião de conhecimentos das mais variadas áreas do saber e a mobilização
de competências diversas para alcançar os objetivos e sensibilizar pessoas.
Há diferentes conceitos de gestão que refletem diferentes abordagens e pontos de
vista, e resultam dos diversos propósitos aos quais se destinam. Dada tal realidade, o Instituto
Ayrton Senna adotou a seguinte definição:

Gestão é a articulação de conhecimentos e de recursos
humanos, materiais e financeiros com foco em
resultados.

É uma definição aparentemente simples, mas que reúne aspectos importantes e
fundamentais para o desenvolvimento de toda e qualquer ação, notadamente aquelas que
envolvem o desenvolvimento humano, como as que acontecem no processo educacional,
centradas no sucesso do aluno.
Cabe à gestão imprimir eficiência às ações, tanto no que diz respeito ao processo,
quanto no que se refere aos resultados, garantindo-lhes efetividade e eficácia, ou seja, tais
ações devem ser adequadas ao problema a ser superado e precisam oferecer bons resultados.
Efetividade diz respeito à capacidade de se promover os resultados pretendidos, portanto está
ligada à implementação e ao aprimoramento de objetivos. É a maneira como um processo se
dirige à proposta pretendida. Ela requer avaliação do quanto a proposta está alinhada com as
necessidades da organização. Organizações são efetivas quando seus critérios e suas
realizações apontam para a permanência, estruturam objetivos verdadeiros e constroem regras
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de conduta confiáveis e com credibilidade para o público interno e externo. Ser efetivo, antes de
ser eficaz e eficiente, significa possuir competência para desenhar e implementar boas
estratégias.
Eficácia remete aos resultados desejados, isto é, o quanto a ação cumpriu com o objetivo
proposto e resolveu o problema.
Eficiência denota competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e
esforços. Diz respeito à avaliação sobre custos e benefícios das propostas, e às complexidades
que devem ser levadas em conta. A organização só poderá ser eficiente se demonstrar antes ser
efetiva e eficaz.

•O quanto o
desenho da
proposta atende
à necessidade

Efetividade

Eficácia
•Se a proposta
resolveu o
problema

•Relação
custo/benefício

Eficiência

Dessa forma, para o sucesso de uma ação ou ações, é inerente à gestão o
estabelecimento de processos assentados em fases que devem ser seguidas sucessivamente
para minimizar erros: diagnóstico, planejamento, execução e avaliação como um novo
diagnóstico, através do qual se evidencia a necessidade de promover mudanças na rota ou na
forma de trabalho que, por sua vez, requer o replanejamento de ações. É um verdadeiro ciclo
positivo, ou virtuoso, que se impõe e que requer o integral posicionamento e comprometimento
do gestor e equipes, com todos os seus saberes e suas habilidades.
Dentro desse processo, será possível obter o conhecimento da realidade sobre a qual
se irá atuar; o planejamento da ação devidamente detalhado com objetivos, metas e
responsabilidades; definição de instrumentos gerenciais e processos administrativos para
acompanhamento da execução do processo; e a avaliação de resultados para obtenção de
feedbacks que nortearão as próximas ações.
Ciclo virtuoso: diagnóstico situacional → planejamento → execução →
acompanhamento e avaliação → novo diagnóstico → replanejamento, assim por diante.

Diagnosticar
A dinâmica das ações gestoras inicia-se pelos estudos sobre a realidade situacional, com base
em informações quantitativas e qualitativas, com vistas a fechar um diagnóstico consistente e
com alto grau de fidedignidade. A coleta e consolidação de dados são importantes, mas mais
importante ainda é o cruzamento e a leitura das informações. É fundamental ter essa clareza
sobre o contexto no qual se atua, pois é nela que se apoia a definição de prioridades
devidamente elaboradas no planejamento estratégico.
Planejar estrategicamente
Uma vez completo o diagnóstico situacional é hora de as equipes responsáveis elaborarem os
respectivos planejamentos, cuidando do estabelecimento das prioridades, da definição sobre os
responsáveis pelas ações, do cronograma de execução e, o que é muito importante, da
viabilidade de execução, determinada pelos recursos disponíveis, sejam eles humanos, materiais
ou financeiros. Pensar estrategicamente é projetar o futuro a partir do presente, com os ativos
disponíveis. Realizar esse futuro não é algo simples que aconteça naturalmente. Muito pelo
contrário, é preciso conhecer o caminho a ser percorrido, organizar os passos, e não esquecer,
em hipótese alguma, que as soluções propostas têm a função, como o próprio nome indica, de
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superar os “nós” detectados no diagnóstico, o que impõe a inclusão de momentos avaliativos,
formais e informais, de processo e de resultados.
Executar / acompanhar
Não basta planejar, é preciso que a execução das ações planejadas seja sistematicamente
acompanhada pelos respectivos responsáveis, já que eles serão os mediadores entre as equipes
executoras e o gestor maior. Acompanhamento exige presença, conhecimento, disponibilidade e
tempo, que pode ser feito de forma presencial ou à distância, cuja característica principal reside
nas observações e em seus respectivos registros, itens que darão consistência ao processo, e
que embasarão as decisões que forçosamente serão demandadas dos gestores.
Avaliar processo e resultado
Avaliar é cruzar os objetivos que determinaram as ações com os resultados esperados em cada
uma delas. A avaliação de processo, isto é, aquela que acontece durante a execução, permite
identificar rapidamente as ameaças, em tempo hábil para a adoção das intervenções de
superação, o que somente poderá ser feito se o acompanhamento for eficaz. A avaliação de
resultados é aquela que acontece ao final do processo, quando se torna simples constatação do
realizado, e nada mais poderá ser feito para transformar o negativo, se for o caso, em positivo.
O ato de avaliar, através de processo interno ou externo, formal ou informal, requer a adoção de
balizadores, de parâmetros para identificar o sucesso ou não da empreitada. Esses parâmetros
são chamados de indicadores, que devem estar devidamente acompanhados de suas
respectivas metas.

Para finalizar, todo o processo do ciclo virtuoso não faz sentido e não será efetivo,
eficaz e eficiente se não houver comprometimento e participação de todos os envolvidos. É
importante compreender que o engajamento das equipes com a gestão dos processos tem
ligação direta com a sensação de pertencimento ao sistema social em que estão inseridas.
Para Heloisa Lück, a “participação tem como característica fundamental a força de atuação
consciente, pela qual os membros de uma unidade social (de um grupo, de uma equipe)
reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica, da
cultura da unidade social, a partir da competência e vontade de compreender, decidir e agir em
3
conjunto”.
Por isso, a base do sucesso das diversas fases do ciclo virtuoso dependerá do
momento de sensibilização das equipes e do alinhamento “espiritual” para o desempenho
positivo da função que cabe a cada um. A gestão deve dar um senso de unidade no trabalho
das equipes; todos devem ser corresponsáveis pelo atingimento dos objetivos. Como gestão
requer um trabalho circular, que gira sobre o eixo avaliação/planejamento/execução/avaliação
em círculos que ampliam sua abrangência a cada rodada, o conhecimento das oportunidades e
das ameaças ao sucesso ficam cada vez mais explícitos e, consequentemente, mais fáceis de
superar, pois os próprios profissionais passam a identificar fragilidades pessoais, profissionais
e estruturais, e a estabelecer prioridades em suas ações.

COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO
Entendido o que é a gestão, passamos agora a analisar quais as características que
alguém precisa ter para ser considerado um gestor. Ser gestor vai muito além de uma simples
função ou cargo. Ser gestor é colocar-se em qualquer processo de forma proativa, é ser
criativo no sentido de buscar soluções para as situações que surgirem, é lançar mão de
competências diversas para transformar as realidades e garantir resultados. Mas, o que são
competências?
O sociólogo suíço Philippe Perrenoud considera a competência como a capacidade de
mobilizar conhecimentos e experiências acumulados frente a uma situação problema. Uma
competência resulta da relação entre pensamento e ação, refere-se à capacidade de agir
eficazmente frente a uma situação inédita ou quando instado a resolver problemas do seu
cotidiano. Agir de forma eficaz exige mais do que transferência de saberes, pois implica a
capacidade de levantar hipóteses, acessar conhecimento e envolver operações mentais
complexas. A competência está na qualidade das estratégias utilizadas para pensar um
problema e na escolha dos instrumentos adequados à sua solução, em qualquer área do
3

Heloisa Lück, A escola participativa: o trabalho do gestor escolar, 1998.
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conhecimento, seja ele global ou específico. É preciso registrar que o termo competência,
como usado neste contexto, não tem exatamente o mesmo sentido do termo usado para
designar desempenho em nível especialmente alto.
Competências exigem conhecimentos e habilidades pessoais, e podem ser
4
desenvolvidas ao longo da vida. Não basta ter uma quantidade de conhecimentos e
abastecer-se deles o resto da vida. É preciso sempre estar atualizando, aprofundando e
enriquecendo esses primeiros conhecimentos para desenvolver cada vez mais competências e
ter condições de interagir proativamente num mundo em constante mudança.
Portanto, gestores não nascem prontos, mas são frutos de um processo de formação
que requer compromisso pessoal para a aquisição e ampliação de conhecimentos gerais e
habilidades específicas. Listar todas as competências necessárias para qualquer pessoa
enfrentar os complexos desafios do mundo de hoje seria algo improdutivo, pois são ilimitadas.
Nesse sentido, o Instituto Ayrton Senna destacou um grupo de 10 competências que
considera estruturantes para que o ser humano do século 21 possa exercer plenamente sua
emancipação intelectual, social e afetiva: Autonomia, Resolução de Problemas, Curiosidade
Investigativa, Pensamento Crítico, Gestão da Informação, Gestão de Processos, Criatividade,
Colaboração, Comunicação e Liderança. Essas competências necessárias para o
desenvolvimento de cada um de nós estão diretamente relacionadas a quatro dimensões
fundamentais da essência humana — conhecer, fazer, conviver e ser.
Conhecer, mais do que aquisição de saberes, é aprender a dominar os próprios
instrumentos do conhecimento. Fazer é desenvolver competências requeridas para agir sobre
o meio em que vivemos. Conviver é adquirir as ferramentas necessárias para interagir em
realidades diversas, respeitando valores, crenças e culturas. Ser, não em seu sentido
ontológico, mas como autoconhecimento, identidade e autonomia, é a via essencial que integra
as outras três e ao mesmo tempo as influencia, pois as quatro dimensões são indissociáveis
para a constituição do ser em sua totalidade.
O desenvolvimento pleno dos indivíduos pressupõe um processo dialético que se
estrutura e reestrutura, ao longo da vida, a partir das relações do ser com o outro, com o
mundo do trabalho e da cultura, e com o próprio conhecimento de si mesmo, e que possibilita,
a cada um de nós, agir com maior autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. “O
desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda a sua riqueza e na
complexidade das suas expressões e dos seus compromissos: indivíduo, membro de uma
5
família e de uma coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos”.

AS 10 COMPETÊNCIAS PARA O SÉCULO 21
DIMENSÕES
SER

COMPETÊNCIAS
AUTONOMIA

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
FAZER

GESTÃO DE PROCESSOS
CRIATIVIDADE

CONHECER

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA
Saber fazer escolhas e tomar decisões acerca de questões
pessoais e coletivas, fundamentadas no autoconhecimento e em
seu projeto de vida, de forma responsável e solidária.
Acessar, selecionar, processar, transmitir e compartilhar
informações, em contextos e mídias diversas.
Planejar, executar e avaliar os processos de aprendizagem,
trabalho e convivência.
Fazer novas conexões a partir de conhecimentos prévios, trazendo
contribuições de valor para si mesmo e para o mundo.
Mobilizar-se diante de um problema, lançando mão de
conhecimentos e estratégias diversos para resolvê-lo.

4

O desenvolvimento de competências ao longo da vida está no arcabouço conceitual das ações do Instituto Ayrton
Senna, no sentido de que cada indivíduo nasce com potenciais e precisa apenas de oportunidades para desenvolvêlos. Basicamente, as oportunidades devem conduzir as pessoas para o conhecimento sobre si mesmas (aprender a
ser), sobre suas relações com os outros e a sociedade (aprender a conviver), sobre o mundo produtivo (aprender a
fazer) e sobre o próprio conhecimento (aprender a conhecer). Essa abordagem dos Quatro Pilares da Educação,
contidas no livro Educação, um tesouro a descobrir (DELORS, 1996), foi o principal balizador pedagógico dos
programas do IAS.
5
Relatório da UNESCO Aprender a Ser (FAURE, 1972).
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CURIOSIDADE
INVESTIGATIVA

CONVIVER

Ter interesse e persistência para explorar, indagar, experimentar,
aprender e reaprender sobre si, o outro e o mundo.

PENSAMENTO CRÍTICO

Analisar, relacionar e sintetizar ideias, fatos e situações,
assumindo posicionamentos fundamentados.

COLABORAÇÃO

Atuar em sinergia e responsabilidade compartilhada, respeitando
diferenças e decisões comuns.

COMUNICAÇÃO

Compreender e fazer-se compreender em situações diversas,
respeitando os valores e atitudes envolvidos nas interações.

LIDERANÇA

Mobilizar e orientar as pessoas em direção a objetivos e metas
compartilhados, liderando-as e sendo liderado por elas.

Apesar do enfoque específico de cada dimensão, todas estão interrelacionadas e
atuam de forma constante entre si. Assim como, em qualquer situação do cotidiano pode-se
mobilizar diversas competências, articuladas diferentemente para cada caso em particular. As
competências de gestão da informação, gestão de processos, criatividade, resolução de
problemas, comunicação e, em especial, a liderança são essenciais na construção do perfil
do gestor por terem um forte peso na capacidade de mobilizar conhecimento e definir
procedimentos para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações.

LIDERANÇA
Uma palavra que aparece com destaque nos textos sobre gestão é liderança. Ser uma
liderança positiva é uma das qualidades do gestor, pois é através dela que terá o respeito da
equipe e contará com sua parceria. Precisamos entender que a liderança nem sempre está
ligada a poder. Posições de poder não são, obrigatoriamente, posições pelas quais se exerce
liderança, porque o poder está em um posto, mas a liderança está nas pessoas. O líder é uma
pessoa, o líder não é o posto que o indivíduo esteja ocupando. De acordo com Marcos Kisil,
presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS),
“a liderança é um fenômeno de influência pessoal, exercida em determinada situação
através do processo de comunicação humana, com vista à transmissão de determinados
objetivos. O comportamento de liderar envolve múltiplas funções: qualificar, informar, avaliar,
controlar, motivar, recuperar, polir... E, sobretudo, liderar é, essencialmente, orientar o grupo,
as pessoas, em direção a determinados objetivos e metas”.
Portanto, liderança seria a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem
entusiasticamente em busca de objetivos identificados como sendo para o bem comum
do grupo. Não existe líder que não faça acontecer, esse talvez seja o atributo de mais
importância na liderança, de fazer as coisas acontecerem.
A maneira pela qual o líder influencia as pessoas, o seu comportamento e atitude
diante dos liderados, é chamada de estilo de liderança. Há líderes coercitivos, mobilizadores,
agregadores, democráticos, agressivos ou treinadores. Os líderes que demonstram mais
eficiência costumam circular por vários desses estilos, dependendo da situação e do momento
histórico. São relevantes as expectativas externas, a estrutura grupal, o número de pessoas na
equipe, seus objetivos, as atitudes, as necessidades e aptidões dos membros. O líder, em
suma, será aquele que mais exerce influência no grupo, na direção dos seus objetivos, numa
determinada situação. Liderança e realização de grupo estão, assim, relacionadas. O
ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido é a confiança. Se o líder não
corresponder às necessidades de seus liderados, através de relacionamentos saudáveis,
alguém o fará, e ele então perderá a confiança da equipe e sua liderança. Confiar é, antes de
tudo, saber ouvir, mesmo que a fala seja um desafio. Quando as ideias são desafiadas, as
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pessoas são forçadas a repensar sua posição (liderança), e isso é sempre desconfortável. Sem
isso, porém, não há progresso.
Mas só confiança da equipe não basta, o líder precisa ter competências
específicas para conduzir seus liderados. Os líderes tomam decisões quase todos os dias. Eles
lidam diariamente com informações e precisam identificar o que é relevante e importante.
Mobilizar as competências ligadas à decisão, ao planejamento e à supervisão é determinante
para o sucesso ou o fracasso dos gestores na condução das equipes para atingirem seus
objetivos. O líder precisa ser um estrategista, um bom executor, um gestor de talentos,
aprimorar seu conhecimento e da sua equipe. A articulação desses posicionamentos é o
segredo para uma boa liderança.
Um bom estrategista deve conhecer a realidade, visualizar os problemas e saber aonde
quer chegar. O resultado positivo depende de organização e dedicação, com metas
estipuladas, responsabilidades assumidas, entendimento dos indicadores de sucesso e
comprometimento com as consequências se os objetivos não se concretizarem com eficácia e
eficiência.
O papel do líder, enfim, não é impor regras e dar ordens. É servir. Para liderar é preciso
servir, e isso requer que ele tenha humildade, seja aberto, honesto e direto com as pessoas,
sempre de maneira respeitosa. Servir não significa fazer o que os outros querem, mas o que os
outros precisam para serem responsáveis. As pessoas têm necessidade de receber estímulo
para se tornarem o melhor que puderem ser, para se engajarem, e a necessidade é uma
legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano.
O trabalho de tratar os outros com bondade, de ouvir ativamente, de ter e expressar
consideração, de elogiar, de reconhecer, de estabelecer o padrão, de deixar claras as
expectativas, de dar às pessoas condições para manterem o padrão estabelecido – isto é de
fato uma missão diária. Liderança não é estilo, mas sim essência, isto é, caráter.

Para refletir:
1- Considere a última frase extraída da página 2 do artigo lido: “Aquilo que o próprio
indivíduo colocar por esforço próprio na sua mesa é o que vai fazer com que ele
continue progredindo” e responda:
Como pessoa, profissional e cidadão, o que você tem colocado em sua mesa?
2- O texto trata do “grande desafio hoje no Brasil em introduzir nas organizações públicas
educacionais novas práticas gestoras e modernização das estruturas, com desafios de
ordem técnica e política, por meio do fortalecimento profissional e comprometimento de
todos os atores do processo educacional.” Reflita e registre:
a) Como você, enquanto gestor vem enfrentando este desafio para construir uma nova
cultura de gestão?
b) Comente uma ação gestora que você desenvolveu que tenha as marcas da
efetividade, eficiência e eficácia conforme lido no texto.

3- Você tomou conhecimento das 10 competências para o século 21 destacadas pelo IAS
como estruturantes para a formação do ser humano. Tomando esta referência como
base reflita:
a) Como você se avalia frente a estas competências? Qual (is) você precisa empenhar
esforços para desenvolver um pouco mais?
b) Como planeja a sua gestão em prol do desenvolvimento das mesmas, na sua equipe,
nos professores e nos alunos?
c) Reflita um pouco sobre o seu estilo de liderança e comente o que considerar relevante à
luz das ideias contidas no texto.
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